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Sevgili Öğrencilerimiz; 

TC Kocaeli Üniversitesi Senatosunca belirlenen 2019-2020 Akademik 

Takvimine göre Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO’da yeni eğitim-öğretim 

Güz yarıyılı dersleri 16 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 

Üniversitemiz Önlisans  – Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği  (Madde 13/2) 

gereğince öğrencilerimiz önceki dönemlerden (alt sınıflardan) başarısız  

veya daha önce kayıt olmadığı derslere öncelikle kayıt olmak 

zorundadırlar. Bu durumların kontrolleri (ders seçme, ekleme, çıkarma veya 

akademik danışman onayları) 16 Eylül– 20 Eylül 2018 tarihleri arasında 

öğrenci akademik danışmanları tarafından yapılacaktır.  
 

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO (KSHMYO) ’unda bulunan bölüm ve 

programlar: 

 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’ne Bağlı Programlar; 

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı –TDS,

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı - TLT,

 Anestezi Programı –ANP,

 İlk ve Acil Yardım Programı – AYP ve

 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı -TGP.

 Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü’ne Bağlı Programlar; 

 Podoloji Programı -PDP.
 

KSHMYO hakkında gerek geçmiş yıllara ilişkin, gerekse yeni öğretim yılı 

hakkında bütün öğretim programlarımızla ilgili ayrıntılı bilgilere KSHMYO 

web sayfamız http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/ bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

 

Gerek akademik, gerekse idari personelimiz size gerekli yardımı 

yapacaklardır. 

Öğretim elemanlarımızın haftalık ders programlarında belirtildiği üzere 

“Öğrenci Görüşme Saatlerinde” hocalarınızla görüşebilir, size özel konu ve 

durumlarla ilgili öneri ve teknik yardımlar alabilir, hocalarınızın bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. 

http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/
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KSHMYO İle İlgili bu sene güncellenmiş SSS(Sıkça Sorulan Sorular) 

ve yanıtlarına        http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/sss.php        bağlantısından 

ulaşabilirsiniz. 

Basında Biz için http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/ bağlantısından, 

KSHMYO’da gerçekleştirilmiş geçmiş yıllara ait Mesleki, Bilimsel, Sanatsal ve 

Sosyal Etkinliklere ulaşabilirsiniz. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz; 

Günümüzde kullanılmakta olan bilişim teknolojileri ve bu tekniklerin 
sağlamış olduğu öğrenme fırsatları bilimsel/mesleksel bilgiyi 
öğrenmenin zaman ve mekân sınırlarını kaldırmıştır. 

Gerek üniversitemiz Umuttepe yerleşkesi Merkez Kütüphanesinin 
sunduğu kitap okuma fırsatlarını ve gerekse kablosuz internet erişim 
olanaklarını bilgi edinmek amaçlı kullanmalısınız. 

 

Sözlerimi bitirirken, akademik ve sosyal yaşamda başarılı olmanız 
için, sizleri “çağın gerektirimlerinin farkına varmaya”; gelecekte 
nitelikli sağlık çalışanı olmanız için, şimdiden 21. Yüzyılın “Sağlık 
Okuryazarı” olmaya davet ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sizlere Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine, 
KSHMYO’na hoş geldiniz diyorum. 

Yeni umutlarla başlayacağımız 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının 

hepinize mutluluk getirmesi umuduyla, başarılı ve sağlıklı günler 

diliyorum. 
 

 

       Son Güncelleme 13 Eylül 2019 

Prof.Dr.Yunus TAŞ 

KSHMYO Müdürü 
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